Sportvagnsdagen
med
Bankörning
12 Maj 2019
Välkommen till Sviestad!
Visa upp din ÖSK eller LMS bil
PERFORMANCE BILDELAR

Upplev hur det är att köra på banan eller åk med någon

Performancebilar,
återförsäljare Lotus

Visa familjen hur det är att åka på en riktig racerbana
Titta på bilar och depåsnacka
Road and Track sortiment

Program
12:00 Välkommen in , infart för de som ska köra eller visa sin bil. Övriga parkerar utanför banan.

Säljer, köper och förmedlar
premiumbilar

12:30 Genomgång i Viktors Café för de som ska köra eller åka
med Familjekörning och Prova på samt presentation av
utställare
13:00 Prova på Röd grupp med medåkning
13:20 Prova på Grön grupp med medåkning

racingskola och Ariel Atom
Sverige

13:40 Familjekörning med föråkare (max 70 km/h)
(14,15,16):00

Prova på Röd grupp med medåkning

(14,15,16):20

Prova på Grön grupp med medåkning

(14,15,16):40 Särskild körning prova på för nybörjare ÖSK och
LMS medlemmar
SVWAT Tuning motoroptimering

17:00 Avslutning

Alpine Centre Stockholm

Familjekörning
Vi kör i kortege med ledarbilar som visar bästa spårval.
Medåkning
Du får åka med en av våra förare och åka med i några
varv, du måste vara minst 16 år och för ÖSK och LMS
medlemmar så står klubben för prova-på-licens/
endagslicens.

Upplands Motor Akalla
Visning och medåkning
Mégane R.S. Trophy

Särskild körning för nybörjare
I tre heat under eftermiddagen kan du som medlem i
ÖSK eller LMS testa att köra din bil på banan.
Utställning av bilar
Passa på att titta på fina bilar och depåsnacka med ägarna och andra. ÖSK och LMS ställer ut samt de som kör
Prova på finns också i depån.
Viktors Depå
Cafét där du kan fika eller ta en lunch.
Utställare
Passa på att titta på våra sponsorers bilar och prylar,
vissa har även provkörning/medåkning. Vi lottar även ut
medåkning i Ariel Atom med Driving Event.

Bil Däck & Maskin
Däck-och allbilsverkstad i
Rimforsa

